Polityka Cookies

1. Operatorem serwisu internetowego formoza.wp.mil.pl zwanym dalej Serwisem jest:
• Jednostka Wojskowa FORMOZA
rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia Oksywie
Telefon kontaktowy: 261266894

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
• Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

3. Informacja o plikach cookies
• Serwis korzysta z plików cookies.
• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
• Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
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• Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a
wręcz uniemożliwić korzystanie z jego zasobów.
• Na serwerze Serwisu zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch Użytkowników na
wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie
są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia
użyteczności witryny.
• Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firmy Google w zakresie narzędzia Google
Analytics,
aby
poznać
zasady
korzystania
z
plików
cookies
wykorzystywane
w
statystykach: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
• Serwis wykorzystuje także pliki cookies – umożliwiające integrację Serwisu z serwisem internetowym
YouTube.
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